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Drage članice! 

 

Preberite in ne spreglejte MaMa recepta za dobro in uspešno leto 2019! 

V decembru smo v okviru projekta strukturiranega dialoga izdali zaključno publikacijo projekta 

Koalicija mladih. 

V sklopu projekta Za zdravje mladih 2.0 smo promovirali strokovni posvet na temo, kako lahko 

mladinske organizacije prispevajo k javnemu zdravju? 

Skupaj z Mladinskim svetom Slovenije smo organizirali srečanje na temo vloge mladinskih centrov in 

mladinskih delavcev na področju duševnega zdravja mladih. 

Informirajte mlade in ne spreglejte pomembne aktivnosti v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje 

inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018-2019, Ministrstva za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti! 

Oglejte si predstavitveni video platforme Youth Wiki, ki ga je pripravil Zavod MOVIT v sodelovanju z 

Uradom RS za mladino. 

 

Srečno v letu 2019 vam želi Ekipa Mreže MaMa! 

 

 

 

 

 

 

Sledite nam na: 

Facebook | Twitter | Youtube 

Mreža MaMa 2019 www.mreza-mama.si 
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Zaključna publikacija projekta Koalicija mladih 

Skozi celoten projekt Koalicija mladih, ki je bil financiran s strani Erasmus+ Mladi 

v Akciji, smo v dobrem leto in pol trajajočem projektu, oblikovali številne predloge 

in ukrepe (več kot 70) za izboljšanje položaja mladih v Sloveniji in družbi nasploh.  

 

 

 

200 novih zaposlitev za mlade na področju deficitarnih poklicev 

V Sloveniji se na nacionalnem nivoju že dalj časa soočamo s problemom 

pomanjkanja nekaterih profilov delavcev (npr. bolničarji, soc. oskrbovalci, 

kuharski pomočniki). 

 

 

 

Kako lahko mladinske organizacije prispevajo k javnemu zdravju? 

Ekipa mreže Za zdravje mladih vas vabi na mednarodni strokovni posvet Za 

zdravje mladih na temo Kako lahko mladinske organizacije prispevajo k javnem 

zdravju? 

 

 

 

Vloga mladinskih centrov na področju duševnega zdravja 

Mreža MaMa vas v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije vabi na srečanje 

na temo vloge mladinskih centrov in mladinskih delavcev na področju duševnega 

zdravja mladih. 

 

 

 

Predstavitveni video za Youth Wiki 

Zavod Movit je v sodelovanju z Uradom RS za mladino pripravil predstavitveni 

video o spletni platformi Youth Wiki. Evropska spletna enciklopedija mladinskim 

centrom in mladim nudi izčrpne in ažurne informacije o nacionalnih mladinskih 

strukturah, politikah in ukrepih za mlade po posameznih državah članicah. 
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